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Lei nº. 202 de 02 de outubro de 2006. 

 
     “Dispõe sobre o Plano de Cargos e Salários da  

Câmara Municipal de Lagoa Santa e dá outras 
providências”. 

 

 
  A CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA, Estado de Goiás, 

DECRETA, e Eu, Prefeito Municipal, SANCIONO, a seguinte Lei: 

 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
  Art. 1º - Fica instituído o Plano de Cargos e Salários dos Servidores da 

Câmara Municipal de Lagoa Santa, com base nos princípios constitucionais, na Lei 
Orgânica do Município e de acordo com as diretrizes estabelecidas nesta Lei. 

 

CAPÍTULO II 
DAS CONCEITUAÇÕES BÁSICAS 

 
  Art. 2º - Para os fins desta Lei: 

  I – CARGO – é o conjunto de atribuições deveres e responsabilidades 
cometidas ao servidor, criado por lei, com denominação própria e a que 

correspondem vencimentos específicos; 
  II – CLASSE – é o conjunto de cargos de natureza, funções, 

dificuldades e responsabilidades semelhantes, expresso por denominação genérica; 
  III – GRUPO OCUPACIONAL – é o conjunto de classes reunidas 

segundo a correlação e afinidade entre as atividades de cada uma, a natureza do 
trabalho ou a espécie de conhecimentos necessários ao exercício das respectivas 

atribuições; 
  IV – VENCIMENTO – é a retribuição mensal paga ao servidor pelo 
efetivo exercício do cargo e corresponde aos padrões fixados em lei; 

  V – NÍVEL – é o conjunto de classes, de grau de complexidade 
equivalente, abrangido pela mesma faixa de vencimento; 

  VI – REFERÊNCIA – é cada posição correspondente a um determinado 
vencimento, cujo conjunto forma a faixa de vencimento respectivo; 

  VII – CARREIRA – é a possibilidade oferecida ao servidor de se 
desenvolver funcional e profissionalmente, através da passagem para classes 

hierarquicamente superiores, dentro da estrutura de classes de grupos ocupacionais 
ou de uma referência para outra, dentro da mesma classe; 
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  VIII – PROMOÇÃO – é a passagem do servidor de uma referência de 

vencimento para outra, correspondente a seu nível, por merecimento, mediante 
processo seletivo, havendo vaga; 

  IX – ACESSO – é a passagem do servidor de um para outro nível mais 
elevado, da mesma carreira; 
  X – INTERSTÍCIO – é o lapso de tempo estabelecido como o mínimo 

necessário para que o servidor se habilite a uma promoção; 
  XI – VENCIMENTO BASE – é a quantia a ser paga ao servidor, 

quando de sua nomeação, correspondente à referência inicial e do nível respectivo; 
  XII – ADMINISTRAÇÃO DE VENCIMENTO – é a gerência do 

conjunto de normas e procedimentos destinados a estabelecer uma estrutura de 
classes de vencimentos; 

  XIII – ENQUADRAMENTO – é o processo através do qual é atribuído 
ao servidor, em função das atribuições efetivamente exercidas, um novo título, bem 

como o respectivo vencimento, decorrente da implantação de nova estrutura de 
pessoal; 

  XIV – CARGO COMISSIONADO – é o conjunto de encargos, deveres 
e responsabilidades, em nível de direção, assessoramento e chefia. 

 
CAPÍTULO III 

DO QUADRO DE PESSOAL 

 
SEÇÃO I 

DA ESTRUTURA 
 

           Art. 3º - O Plano de Cargos e Salários da Câmara Municipal de Lagoa 
Santa é constituído do Quadro Permanente, composto de pessoal com vínculo 

efetivo, constante do Anexo I desta Lei. 
         Art. 4º - Os salários dos servidores da Câmara Municipal de Lagoa 

Santa ocupantes de cargos do Quadro Efetivo serão os fixados nas referências de 1 a 
15 e nos níveis de “A” a “G”, constantes da tabela de referências e níveis de 

vencimentos Anexo II desta Lei. 
  Art. 5º - Constituem partes integrantes desta lei os Anexos I a V, 
compreendendo o Quadro de Pessoal Permanente, Quadro de Referências e Níveis 

de Vencimentos, Quadros de Cargos de Provimento em Comissão, Relação dos 
Cargos existentes e Quadro de Especificação de Cargos, respectivamente. 

  Art. 6º - A criação de cargos de provimento efetivos e comissionados, 
bem como a fixação de seus quantitativos será precedida de descrição e avaliação 

respectiva, e dependerá sempre de lei de autoria da Mesa Diretora da Câmara. 
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SEÇÃO II 
DAS NORMAS REFERENTES AO QUADRO PERMANENTE 

 
  Art. 7º - Os cargos vagos das diversas classes do quadro efetivo serão 
providos mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, de natureza 

competitiva e eliminatória, ou mediante promoção, de acordo com as normas 
estabelecidas no Estatuto dos Servidores Públicos do Município. 

 
SEÇÃO III 

DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO 
 

  Art. 8º - Constitui o elenco de Cargos de Provimento em Comissão – 
CC, o constante do Anexo III desta Lei. 

  Art. 9º – Os ocupantes de Cargo em Comissão estarão sujeitos à jornada 
de trabalho determinada pelo Chefe do Poder Legislativo. 

  Art. 10 - Os cargos em comissão serão exercidos, preferencialmente, 
por servidores ocupantes de cargos de carreira técnica ou profissional, nos casos e 

condições previstas em Lei. 
  Art. 11 – A nomeação para cargo em comissão sempre será de 
competência do Chefe do Poder Legislativo. 

  Art. 12 – O servidor pertencente ao Quadro de Pessoal Permanente da 
Câmara Municipal, nomeado para o cargo em comissão, perceberá como 

remuneração, o vencimento base do cargo, acrescido da diferença de vencimento do 
cargo comissionado para o qual foi nomeado, ou optará pela percepção dos 

vencimentos de apenas um dos cargos, sem prejuízo das demais vantagens 
pecuniárias. 

  Parágrafo único – O servidor nomeado para ocupar cargo em comissão 
e que não tiver vínculo com a Câmara, perceberá como remuneração, os 

vencimentos relativos ao cargo para o qual foi nomeado, na forma prevista no 
Anexo III, desta Lei. 

  Art. 13 – O servidor pertencente à outra esfera de Governo, quando à 
disposição da Câmara, com ou sem ônus para a origem, poderá optar pela percepção 
da vantagem relativa ao cargo de confiança que vier a exercer, ou pela percepção da 

remuneração integral do cargo do órgão a que se achar vinculado. 
  Art. 14 – É vedado ao ocupante de cargo em comissão, acumular sua 

remuneração com gratificação por serviços extraordinários. 
 

CAPÍTULO IV 
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DAS FORMAS DE REMUNERAÇÃO DO PESSOAL 

 
  Art. 15 – O quadro de referência e níveis de vencimento dos servidores 

da Câmara Municipal de Lagoa Santa é o previsto no Anexo II, desta lei. 
  Art. 16 – A remuneração das classes do Quadro de Pessoal Permanente 
será composta de uma parcela correspondente a uma das referências e níveis que 

formam as faixas de vencimentos onde a classe estiver enquadrada, acrescida, 
quando cabível, de gratificação e outras vantagens pecuniárias previstas no Estatuto 

dos Servidores Públicos do Município. 
  Art. 17 – Nenhum vencimento de servidor da Câmara Municipal em 

exercício ou aposentado poderá ser inferior ao salário mínimo vigente no país. 
  Art. 18 – A revisão geral dos vencimentos dos servidores da Câmara 

Municipal far-se-á por lei específica de iniciativa da Mesa Diretora da Câmara. 
  Art. 19 – É vedada qualquer vinculação, para fins de remuneração, a 

cargos em comissão, obedecidos os princípios constitucionais. 
         Art. 20 – Fica assegurada a isonomia de vencimentos aos servidores da 

Câmara Municipal, tendo como limite máximo o que seja percebido, em espécie, 
pelo Prefeito Municipal. 

CAPÍTULO V 
DAS CARREIRAS 

 

  Art. 21 – A carreira do servidor da Câmara Municipal dar-se-á através 
da ocupação de cargo em classes de outro grupo ou através da passagem de um 

cargo para outro dentro do mesmo grupo ocupacional, em razão de qualificação 
específica, havendo vaga, ou através do instituto do acesso. 

  Art. 22 – Só concorre à promoção ou ao acesso, o servidor no efetivo 
exercício das tarefas típicas de sua classe, no âmbito deste Legislativo. 

 
SEÇÃO IV 

DA PROMOÇÃO 
  Art. 23 – Todos os cargos do Quadro de Pessoal Permanente da Câmara 

Municipal de Lagoa Santa permitem a promoção do servidor da referência 1 à 15, 
respeitada a co-relação entre os cargos e as respectivas referências. 
  Art. 24 – A promoção diz respeito à elevação do vencimento do 

servidor, através de sua passagem de uma referência para outra superior, dentro da 
mesma ou de outra classe, havendo vaga. 

  Parágrafo único – A promoção se dará por merecimento e qualificação 
específica, de acordo com os critérios estabelecidos no Estatuto dos Servidores 

Públicos do Município. 
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SEÇÃO V 

DO ACESSO 
 

         Art. 25 – O acesso diz respeito à elevação periódica do vencimento do 
servidor, de um nível para outro imediatamente superior, dentro da mesma classe. 
  Parágrafo único – O acesso dos servidores se fará no nível 

correspondente ao tempo de serviço, contando-se um nível para cada 5 (cinco) anos 
de efetivo exercício, conforme previsto no Anexo II, desta lei. 

  Art. 26 – Para concorrer ao acesso, o servidor deverá atender aos 
requisitos previstos no Estatuto dos Servidores Públicos do Município  e/ou lei 

ordinária disciplinando sobre os planos de carreira e remuneração dos servidores do 
município. 

CAPÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 27 – O Presidente da Câmara Municipal baixará, por Portaria, os 

regulamentos porventura necessários à execução desta lei. 
  Art. 28 – Com exceção do acesso a que se refere o parágrafo único do 

art. 25, os outros benefícios entra em vigor quando da regulamentação pelo Poder 
Executivo quanto aos servidores daquele poder.  

Art. 29 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando 

revogadas as disposições em contrário. 
   

  GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA SANTA, 
Estado de Goiás, aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e seis. 

 
 

 
___________________________________ 

ALVARO CONRADO FRANCISCO 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I 
QUADRO DE PESSOAL PERMANENTE 

 
 
RELAÇÃO DE GRUPOS OCUPACIONAIS, CLASSES E QUANTITATIVOS. 

 
 

GRUPOS OPERACIONAIS / CLASSES                     QUANTITATIVO 
 

GRUPO I – AUXILIAR 
REFERÊNCIAS: 1- Agente de Serviço de Higiene e Alimentação     01                               

           4 – Auxiliar Administrativo                                     01   
TOTAL DO GRUPO I        02  

       
  

GRUPO II – TÉCNICO NÍVEL MÉDIO 
REFERÊNCIA: 7 – Escriturário      01   

TOTAL DO GRUPO II                  01        
 
TOTAL GERAL         03  
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ANEXO II 
 

QUADRO DE REFERÊNCIAS E NÍVEIS DE VENCIMENTOS 
 
REFERÊNCIAS     NÍVEIS DE VENCIMENTOS        EM R$ 

        DE  
VENCIMENTOS 

 A B C D E F G 

1 350,00 385,00 423,50 465,85 512,43 563,68 620,04 

2 385,00 423,50 465,85 512,43 563,68 620,04 682,05 

3 423,50 465,85 512,43 563,68 620,04 682,05 750,26 

4 465,85 512,43 563,68 620,04 682,05 750,26 825,28 

5 512,43 563,68 620,04 682,05 750,26 825,28 907,81 

6 563,68 620,04 682,05 750,26 825,28 907,81 998,59 

7 600,00 660,00 726,00 798,60 878,46 966,31 1.062,94 

8 682,05 750,26 825,28 907,81 998,59 1.098,45 1.208,29 

9 750,26 825,28 907,81 998,59 1.098,45 1.208,29 1.329,12 

10 825,28 907,81 998,59 1.098,45 1.208,29 1.329,12 1.462,03 

11 907,81 998,59 1.098,45 1.208,29 1.329,12 1.462,03 1.608,24 

12 998,59 1.098,45 1.208,29 1.329,12 1.462,03 1.608,24 1.769,06 

13 1.098,45 1.208,29 1.329,12 1.462,03 1.608,24 1.769,06 1.945,97 

14 1.208,29 1.329,12 1.462,03 1.608,24 1.769,06 1.945,97 2.140,56 

15 1.329,12 1.462,03 1.608,24 1.769,06 1.945,97 2.140,56 2.354,62 
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ANEXO III 
 

QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO – CC 
 
 

 
DENOMINAÇÃO DO CARGO          SÍMBOLO          QUANT.  VENC. R$ 

 
DIRETOR ADMINISTRATIVO             CC-1     01         1.200,00                          
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ANEXO IV 
QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO DE CARGOS 

 
ESPECIFICAÇÃO DE CARGO 

 

CATEGORIA FUNCIONAL: NÍVEL AUXILIAR – NA 

CARGO: Agente de Serviço de Higiene e Alimentação 

GRUPO: I REFERÊNCIA: 1 : NÍVEIS DE VENCIMENTO : A a G 

TAREFAS TÍPICAS 
Executar atividades e serviços gerais de nível elementar, envolvendo orientação e execução de 

serviços operacionais semi-qualificados de infra-estrutura, conservação, limpeza das 
dependências da Câmara Municipal, e outros serviços afins, ou seja: 
1) NA ÁREA DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA: varrer, lavar e encerar pisos; limpar 

paredes, janelas, portas, móveis e equipamentos; executar serviços de limpeza em geral; 
manter as instalações sanitárias limpas, executar serviços de dedetização, desempenhar 

outras tarefas semelhantes. 
2) Serviço de copeiragem, ou seja, manter limpos os utensílios da cozinha ou copa; preparar e 

servir lanches, sucos, café, e outras tarefas correlatas. 

3) NA ÁREA DE SEGURANÇA E PORTARIAS: abrir e fechar portas, portões, janelas, 
ligar e desligar instalações e equipamentos; fazer comunicação sobre qualquer ameaça ao 

patrimônio público, observar e fazer comunicação sobre perigo de incêndio e instalações 
precárias; desempenhar outras tarefas semelhantes ou que vierem a lhe ser atribuída. 

CONDIÇÕES ESSENCIAIS PARA PROVIMENTO 

REQUISITOS: 
1 – Elementar, com pequenos conhecimentos de cálculos aritméticos; escrita e leitura. 

2 – Concurso Público de provas. 
3 – Experiência comprovada. 

PERSPECTIVA DE CARREIRA 

ACESSO: Após cada 05 anos de efetivo exercício 

PROMOÇÃO: Por qualificação específica mediante processo seletivo, havendo vaga. 

LOTAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA 
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ESPECIFICAÇÃO DE CARGO 

 

CATEGORIA FUNCIONAL: NÍVEL AUXILIAR – NA 

CARGO: Auxiliar Administrativo 

GRUPO: I: REFERÊNCIA: 4 : NÍVEIS DE VENCIMENTO : A a G 

TAREFAS TÍPICAS 
- executar atividades de apoio administrativo e operacional, compreendendo a execução e 

controle de trabalhos, relativos à aplicação de normas legais e regulamentares referentes à 

administração geral, operacional e de manutenção; 
- executar tarefas nas áreas financeira, de material, patrimonial, de recursos humanos e 

outras ligadas às atividades de meio e fim da administração pública; 
- controlar e executar trabalhos digitação e secretaria em geral; 
- operar máquinas e equipamentos manuais, elétricos e eletrônicos; 

- comunicar ao seu chefe imediato, as falhas nos serviços e defeitos nas máquinas e 
equipamentos sob sua responsabilidade;  

- confeccionar e controlar levantamentos, mapas, inventários, balanços e balancetes 
orçamentários e patrimoniais; 

- conferir faturas, notas fiscais e outros documentos de natureza contábil; 

- colaborar com outros servidores menos experientes para a execução dos trabalhos 
administrativos; 

- redigir relatórios, atas, ofícios, cartas, atestados, declarações, pareceres, despachos e outros 
documentos afins; 

- executar toda e qualquer atividade correspondente à sua área de atuação, observadas as 

normas legais e hierárquicas; 
- desempenhar outras tarefas semelhantes ou que vierem a lhe ser atribuída. 

CONDIÇÕES ESSENCIAIS PARA PROVIMENTO 

REQUISITOS: 

1 – Ensino médio incompleto; 

2 – Concurso de provas; 
3 – Conhecimento básico em informática. 

PERSPECTIVA DE CARREIRA 

ACESSO: Após cada 05 anos de efetivo exercício 

PROMOÇÃO: Por qualificação específica e através de processo seletivo, havendo vaga. 

LOTAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA 
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ESPECIFICAÇÃO DE CARGO 

 

CATEGORIA FUNCIONAL : TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO – TM 

CARGO: ESCRITURÁRIO: 
GRUPO: II : REFERÊNCIA 7: NÍVEIS DE VENCIMENTO : A a G 

TAREFAS TÍPICAS 
- controlar, organizar e executar as tarefas inerentes à área administrativa, incluindo todo 

processo licitatório; 
- orientar os demais servidores da Câmara Municipal; 

- despachar e auxiliar diretamente com o Diretor Administrativo da Câmara; 
- cumprir fielmente as ordens de seus superiores hierárquicos; 

- elaborar planos e metas de atividades administrativas, estabelecendo os mecanismos para o 
desenvolvimento dos trabalhos dentro da mais absoluta harmonia; 

- controlar os bens móveis da Câmara Municipal; 

- manter controle constante do pessoal e sugerir treinamento para aperfeiçoamento dos 
serviços; 

- secretariar todas as sessões da Câmara Municipal, dando encaminhamento à todas as 
determinações dali decorridas; 

- atender à todas as solicitações da Presidência, da Mesa Diretora, dos Vereadores e do 

Diretor Administrativo da Câmara quanto a elaboração de proposições e afins; 
- auxiliar as Comissões da Câmara, quando da elaboração de pareceres, emendas e afins; 

-  manter sempre em ordem as correspondências recebidas e expedidas, protocolando 
quando necessário; 

- cumprir fielmente os prazos para encaminhamento de solicitações e autógrafos para o 

Chefe do Poder Executivo; 
- orientar e elaborar quando necessários a confecção das atas das sessões da Câmara e de 

suas Comissões; 
- desempenhar outras tarefas semelhantes ou que vierem a lhe ser atribuída. 

CONDIÇÕES ESSENCIAIS PARA PROVIMENTO 

REQUISITOS: 

1- Ensino médio completo; 
2- Concurso de provas; 
3- Conhecimento básico em informática. 

PERSPECTIVA DE CARREIRA 
ACESSO: Após cada 05 anos de efetivo exercício 

PROMOÇÃO: Por qualificação específica e através de processo seletivo, havendo vaga. 

LOTAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA 
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ANEXO V 

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES DE CARGOS COMISSIONADOS 
 

ESPECIFICAÇÃO DO CARGO 
 

CATEGORIA FUNCIONAL: COMISSIONADO – CC 

CARGO: DIRETOR ADMINISTRATIVO:               SÍMBOLO:      CC-1 

TAREFAS TÍPICAS 
- fazer executar sob sua coordenação todas as atividades relativas à organização 

administrativa, ou seja: 

- administração de pessoal; 
- compras e patrimônio; 
- prestar serviços de comunicação, direta ou indiretamente; 

- limpeza, segurança e manutenção do prédio da Câmara Municipal; 
- manter o controle e a guarda de documentos de forma ordenada a facilitar as consultas; 

- promover a realização de licitações; 
- prestar assistência ao Chefe do Poder Legislativo e aos Vereadores; 
- supervisionar todos os trabalhos em execução; 

- coordenar todas as tarefas relativas à finanças e contabilidade; 
- avaliar, coordenar e supervisionar permanentemente a economia da Câmara Municipal; 

- elaborar em colaboração dos demais servidores administrativos a proposta orçamentária da 
Câmara Municipal; 

- sugerir quando necessário auditoria contábil, financeira e patrimonial da Câmara 

Municipal; 
- coordenar o recebimento de repasses do Poder Executivo, efetuar pagamentos e controlar 

os recursos da Câmara Municipal; 
- preparar os balancetes, balanço geral e prestações de contas; 
- promover a articulação com outros órgãos no âmbito governamental; 

- executar outras tarefas correlatas ou que vierem a lhe ser atribuída. 
- .    

CONDIÇÕES ESSENCIAIS PARA PROVIMENTO 

REQUISITOS: 

1- Ensino superior completo. 
2- Conhecimento básico em informática. 

LOTAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA 

 

 


